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Ordförande har ordet                
Nu börjar vi avrunda golfsäsongen 2021, i alla fall den delen som rör spelet på banan. 
Sen är vi många som fortsätter underhålla svingen och andra moment i spelet i vår fina 
inomhushall Drive In. För att summera säsongen så här långt och även blicka framåt, 
har Pitch passat på att ställa några frågor till klubbens ordförande Lena Jonsson. 

Vad är den spontana känsla när du summerar säsongen 2021?
Det har varit en bra säsong, omständigheterna till trots. Jag upplever att både 
medlemmar och gäster är glada och positiva och klubben bubblar av energi. 
Det är mycket vi vill göra för att utveckla klubben ytterligare och vi är verk- 
ligen på rätt spår. 

Hur har det varit att vara ordförande 
i en golfklubb under  flera års pandemi?
Ja, faktiskt är det så att jag vet inget annat, under min tid som ordförande har 
vi varit inne i en pandemi hela tiden. 
 Som golfklubb har vi trots allt klarat oss bra, jämfört med många andra 
idrotter och verksamheter. De är fler som spelar golf på hemmaplan och på 
andra banor i Sverige med tanke på reserestriktioner. Vi är utomhus och      
håller avstånd på ett naturligt och givet sätt. 
 Det vi märkt är att företagen håller igen lite och vill se vad som händer.    
Det rör både våra partnerskap och naturligtvis företagsgolferna.

Begreppet ”En golfanläggning i mästarklass” har   
myntats ganska nyligen. Vad lägger du i det begreppet?
Att Karlstad GK ska vara en anläggning som passar alla, oavsett om du är 
nybörjare eller proffsspelare. Vi ska ha bra kvalitet i allt vi gör och erbjuder, 
både banan och allt annat som finns på klubben. Statusen ska vara hög, men 
med det menar jag inte att det ska vara lyxigt. 

Vad kan medlemmarna förvänta      
sig av Karlstad GK de närmaste åren?
Att vi fortsätter underhålla och utveckla banan med tydlig koppling till vår 
långsiktiga masterplan. Inom en snar framtid kan vi också se att bostäder 
börjar byggas vid banan.  
 Medlemmarna kan också förvänta sig att vi har en ekonomi i balans och att 
styrelsen jobbar strategiskt med just styrelsefrågor och att vi ger klubbchefen 
och alla medarbetarna förutsättningarna att driva klubben på ett bra sätt.       
Vi ska också kommunicera på ett tydligt och bra sätt så att alla känner sig  
informerade om vad som händer i Karlstad GK.  

Vad händer i styrelsearbetet på Karlstad GK under vintern?
Vi jobbar som sagt med strategifrågor, pratar banan och dess utveckling, gör 
en genomlysning av och håller koll på vår långsiktiga ekonomi och jobbar 
ännu mer på de satsningar och projekt vi startat. Vi ska alltid jobba som en 
styrelse ska med rätt nivå på frågorna och ha en tät relation med vår klubbchef.

Till sist – vad önskar du dig mest av allt just nu?
Jag önskar mig en bra höst och vinter, med gynnsamma förutsättningar för 
banan. Att vi tar oss ur pandemin en gång för alla och att vi på bästa sätt kan 
fortsätta på den utvecklingsresa för klubben som vi är inne på. 

     

FRAMSIDESBILD
Drönarbild
Foto: Ulf Malmberg

Lenas  ledare
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Kallelse till Höstmöte 2021
Höstmötet kommer att genomföras digitalt 

onsdag 27 oktober kl 18.00. 

Länk till mötet kommer att skickas 
till samtliga medlemmar 25 oktober. 

Förslag till föredragningslista för Karlstad Golfklubbs höstmöte
Välkommen och öppnande av mötet
 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 3. Fastställande av föredragningslista. 
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån verksamhetsplan samt budget för 
  kommande verksamhets- och räkenskapsår. 
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 8. Ägardirektiv till Extra bolagsstämma i AB
 9. Övriga frågor. 
  a) Fastställande/beslut om höstmöte
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Verksamhetsplan 2022 för Karlstad Golfklubb
Planen beskriver Karlstads GK:s 
verksamhet och har till syfte att ut-
veckla och förbättra klubben i takt 
med omvärlden. Vi skall erbjuda 
medlemmar, gäster, anställd personal 
samt övriga intressenter en modern 
golfanläggning och utmärkt arbets-
plats. Planen skall också vara en 
guide för våra medlemmar och      
övriga intressenter.

Karlstad Golfklubb
• Skall bedriva och ständigt förbättra sin  
 verksamhet så att medlemmarnas   
 intresse för Motion, Rekreation, Trivsel  
 och Spänning tillgodoses i en god miljö.
• Är idag en idrottsförening som   
 bedriver motions-, tävlings- samt   
 ungdomsidrott
• Är medlem i Riksidrottsförbundet   
 genom Svenska Golfförbundet. 
• Ska sträva för att utveckla gemenskap   
 och social samvaro.

Motionsidrott 
• Innebär idrottslig verksamhet som i   
 första hand syftar till att bereda   
 människor fysisk aktiv rekreation där  
 tävlingsmoment är av underordnad   
 betydelse.
• Som utgör klubbens  huvudverksamhet.
• Är att sköta spelverksamheten på ett   
 sådant sätt att motionsspelarens   
 intresse tillvaratas.
• Är genom god organisation aktivera   
 klubbens medlemmar.
•  Är att arbeta för att främja golfen som  
 en familjesport.
• Utbildar nya golfare och jobbar aktivt  
 med olika insatser för denna grupp.
• Välmeriterade golfinstruktörer.
• Bra träningsmöjligheter vid driving-  
 range, övningsområde för egna bollar  
 och övningsgreener.
• Välsorterad och konkurrenskraftig   
 golfshop samt möjlighet till reparation  
 av golfutrustning.
• Restaurang med god kvalitet och 
 rimliga priser.
• Hålla en öppen attityd till gästspelare  
 och verka för ett utbyte med andra   
 golfklubbar.
• Ett attraktivt tävlingsprogram för   
 alla kategorier.

Tävlingsidrott
• Tävlingsidrott innebär tävlingsverk-  
 samhet där prestationsmoment sätts   
 i förgrunden. 
• Klubben skall arbeta för att det finns   
 ett attraktivt tävlingsprogram för alla  
 kategorier. 
• Inom ramen för tävlingsidrott skall   
 Karlstad GK arbeta för att utveckla 
 en elit med målsättning att spelarna   
 skall kunna representera klubben i   
 nationella seriespel. 
• Med elit menas spelare inom alla   
 kategorier som kvalificerar sig till   
 dessa representationslag och som är   
 intresserade att uppnå idrottsliga   
 framgångar i elittävlingar.
• Stödja och utveckla enskilda spelare   
 som har målsättningen att represen-  
 tera klubben.
• Sträva efter att ha ett serielag i högsta  
 serien för damer och herrar.

Ungdomsidrott
• Verksamheten syftar till att aktivera   
 barn och ungdomar, samt att utbilda   
 dessa i spelets idé och ett gott 
 kamratskap. 
• Ska bedriva ungdomsverksamheten för  
 barn och ungdomar t o m 21 år. 
• Ungdomsidrott innebär även rekry-  
 teringsverksamhet till representa-  
 tionslagen.
• Genom rekrytering och utbildning   
 verka för att instruktörer och ledare   
 finns för att ta hand om och fostra 
 den nya generationen. Särskilt skall   
 beaktas möjlighet att engagera spelare   
 inom elitsatsningen.
• Genom rabattering av medlemsavgifter  
 möjliggöra golfspel för ungdomar.
• Genom god organisation verka för att   
 samtliga juniorer skall ges möjlighet   
 till aktiviteter.
• Genom särskilda insatser verka för att  
 öka andelen golfande flickor.

Ekonomi
• Medlems-/spelavgifter, greenfeein-  
 täkter, sponsringsintäkter samt övriga  
 intäkter ska täcka kostnader för   
 anläggningens drift och underhåll.
• Medlemslån betalas ut enligt stadgar.

Medlemskap
• Maxtak för antalet aktiva medlemmar  
 beslutas inför varje nytt verksamhetsår.
• Strävan är att andelen juniorer   
 uppgår till ca 20 % av de aktiva.

Golfbanan
• Arbeta med förbättringar i enlighet   
 med utvecklingsplanen av våra   
 27+9 hål samt övriga ytor.
• Maskinpark skall vara anpassad för   
 rationell skötsel och gällande miljökrav.

Fastighet
• Byggnader med omgivningar skall   
 vara funktionella och välskötta.
• Anläggningsplan avseende byggnader  
 och omgivningar ska tas fram.

Personal
• Antal anställda ska spegla verksam-  
 hetens behov.
• Personalen ska erbjudas en säker och   
 trivsam arbetsmiljö.
• Genom utbildning befästa och   
 utveckla kompetensen hos personalen.

Medlemsvård
• Sträva efter att stärka klubbgemen-  
 skapen i en trivsam miljö.
• Aktivt arbeta för att ge goda kun-  
 skaper i golfteknik, golfvett och regler.
• Uppmuntra till ideellt arbete i 
 klubben.
• Genom utbildning utveckla   
 kompetensen hos ideella ledare.

Information
• Kontinuerligt förbättra medlems-  
 informationen. 
• Fortsatt satsning på god   
 kommunikation med massmedia.

Marknad
• Genom samordnad verksamhet bidra   
 till att klubbens kontakter med olika   
 sponsorer och samarbetspartners hela   
 tiden vårdas och utvecklas.
• Att all reklamskyltning och annan   
 skyltning kring klubbhusområdet och   
 golfbana är av hög klass och i rätt 
 omfattning, samt att reklamprodukter  
 håller rätt profil och en enhetlig stil.
• Att ständigt vara öppen för möjlig-  
 heterna till reklamintäkter för klubben  
 utan att ge avkall på aktuella 
 kvalitetskrav.

Miljö
• Att aktivt arbeta med miljöfrågor för   
 personal och anläggning.
• Kontinuerlig uppföljning av framtagen  
 miljöplan.
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 Karlstad Golfklubb Karlstad Golfklubb AB
 Budget Prognos Budget Prognos
 2022 2021 2022 2021
Röselsens intäkter     
  
Medlems- och spelavgifter 1 100 000 995 000 9 589 000 9 000 000
Greenfee 0 0 1 750 000 1 442 000
Partnerintäkter, företagsgolf 370 000 357 000 1 450 000 1 456 000
Driving range, lektioner, utbildning 0 0 1 960 000 1 963 000
Intäkter bana 50 000 54 000 130 000 122 500
Bidrag för arbetskraft 0 0 800 000 809 000
Tävlingar 10 000 20 000 330 000 300 000
Kommunala och statliga bidrag 170 000 132 000 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 560 000 1 491 000 1 892 500 1 886 800
Summa intäkter 3 260 000 3 049 000 17 901 500 16 979 300
   
Medlems- och sponsorkostnader     
Sponsor- och reklamkostnader -30 000 -10 000 -165 000 -142 000
Tävlingskostnader -20 000 -13 000 -150 000 -113 500
Klubbtidning, trycksaker 0 0 -90 000 -81 000
Övriga kostnader -1 164 000 -1 017 000 -599 000 -514 000
Summa medlems- och sponsorkostnader -1 214 000 -1 040 000 -1 004 000 -850 500
    
Driftskostnader     
Fastigheter -155 000 -239 000 -2 215 000 -2 017 500
Bana -180 000 -100 000 -3 625 000 -2 971 000
Personalkostnader -5 000 -9 000 -9 953 933 -9 699 000
Adminstration -131 000 -177 000 -854 000 -1 020 000
Avgifter SGF, VGDF, SLA -530 000 -592 500 -10 000 -39 000
Summa driftskostnader -1 001 000 -1 117 500 -16 657 933 -15 746 500
     
Rörelsens kostnader -2 215 000 -2 157 500 -17 661 933 -16 597 000
     
Resultat före avskrivningar och räntor 1 045 000 891 500 239 567 382 300
     
Avskrivningar -562 600 -345 000 -187 600 -336 000
Räntor -480 000 -480 000 0 0
    
Årets resultat 2 400 66 500 51 967 46 300
    
 
Förtydligande utvalda poster   
Övriga rörelseintäkter: ex träning/läger, golfbil, drive in, hyresintäkter.       
Fastigheter: ex ökade elkostnader.       
Bana: ex ökade driftkostnader.     
  

Budgeterad resultaträkning 2022 koncern
Detta är en sammanställning. De formella årsredovisningarna finns att tillgå på kansliet.
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Styrelsens förslag        

Förslag 1, ta bort höstmötet: 
Val att ta bort höstmötet och endast ha en (1) föreningsstämma per år på våren.
Stadgarna föreslås ändras som en följd av detta.

Anledningen till styrelsens förslag är följande:
• På höstmötet 2019 fastslogs att val av styrelseledamöter, suppleanter samt val av valberedning och revisorer 
 flyttades till vårmötet.
• Denna ändring blir därigenom konsekvent mellan styrelsens redovisning av sin förvaltning genom    
 årsredovisning samt budget för kommande år med beslut om ansvarsfrihet och sammansättningen av styrelse.

Förslag 2, medlemsavgift 
Styrelsen föreslår medlemsavgiften oförändrad, 500 kr per år.

Motioner        

Motion till höstmöte för Karlstad GK 2021 
Karlstad GK representeras av tre lag i Mellansvenska Veteranserien (MsV): H65, H75 och H80. Under flera år har 
stödet till matchspelslagen i MsV minskat. Nästa säsong har vi inget stöd som det ser ut just nu. 

Inför säsongen 2020 klev H65 upp i div 1. Men det blev inget matchspel p g a pandemin det året. Säsongen 2021 ge-
nomfördes med en andraplats för H65, knappt slagna av Västerås GK, och gruppseger för H75, med påföljande fi-
nal. H80 tog en sjundeplats i sin serie.

Kostnader för deltagande är: anmälningsavgift, fika med smörgås, lunch och resor. Klubbarna bjuder på greenfee.

Våra lag har tagit ut kostnaden vid bortamatcher och motivet för det har varit att man får spela på en annan klubb. 
Skulle våra lag ta ut alla kostnader av spelarna, så blir det i storleksordningen 500 kr/bortamatch alternativt 250 kr/
match. Det är saftigt för att representera klubben.

Förslag: 
Karlstad GK stöttar matchspelslagen med 15 000 kr, vilket täcker lunch och fika med smörgås, när gästande lag  
kommer till oss.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen utreder och återkommer till våren med svar.
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Senior
H65
Karlstad GK har i     
år spelat i division 1 i 
M e l l a n s v e n s k a 

Veteranserien, 6-mannalag. Serien 
omfattar nio klubbar, från Västman-
land, Södermanland, Närke och 
Karlstad. Slutsegrare blev Västerås 
GK, med KGK på en finfin andra-
plats. Av åtta matcher vann vi fyra 
och spelade oavgjort i fyra. Under 
säsongen har 12 olika spelare deltagit.
Kaptener har varit Lennart Solberg 
och Bo Gellerbring.

H75
Totalt har 9 olika spelare deltagit i 
H75-matcherna. Kaptener har Mats 
Arenö och Kjell-Åke Ivansson varit.  
I varje match deltog fyra spelare för 
laget. Laget bärgade segern i västra 
gruppen, som bestått av åtta lag från 
Värmlands och Örebro GDF.

H80
H80-laget har spelat i västra gruppen 
och bestått av totalt 8 spelare. 
Kaptener har varit Curt Zetterquist 
och Sten Fahlgren. Lagen kom liksom 
H75-gruppen från Värmlands och 
Örebro GDF samt dessutom Västerås 
GK. Karlstad placerade sig på sjunde 
plats bland nio lag i sin grupp. 
Finalen vanns av Surahammars GK.

Tävling
Vi som är med i 
Tävlingskommittén 
har nu genomfört två 
år tillsammans. Vi är 
ju medlemmar som 

tycker att det är kul att engagera oss 
i klubben och vara delaktiga genom 
att hjälpa klubben att genomföra 
tävlingar. Om du känner att du själv 
också skulle vilja vara delaktig i 
kommittén så hör av dig. Vi kan 
gärna vara några fler så blir våra 

arbetsdagar färre per person eller 
dagarna inte så långa. Vill tillägga 
här att vi förstås har väldigt kul och 
trevligt tillsammans.
 I vår Tävlingskommitté finns idag 
två personer som är distriktsdomare, 
det är Kjell Andersson, som också är 
klubbens regelansvarige och jag 
själv, Marie Salevik. Vi finns för er 
när ni har frågor om regler. Du hittar 
oss, och övriga i Tävlingskommittén 
på klubbens hemsida. Gå in och kika 
på vårt trevliga gäng.

Herr
På sena torsdags-
e f t e r m i d d a g a r 
samlas ivriga herr-
golfare till att tävla 

men framför allt för att lära känna 
andra golfare och ha en trevlig runda 
tillsammans. 
 Under säsongen spelades 11 
omgångar och i snitt deltog 17 
spelare per omgång. En nyhet för 
året var att anmälan nu sker på GIT 
med sedvanlig lottning så att man 
redan på onsdag vet sin speltid.

Herrgolfen spelas med separata 
torsdagstävlingar där en del av 
anmälningsavgiften på 60 kronor 
läggs i en pott som fördelas bland de 
som placerar sig i toppen. 10 kronor 
av avgiften går också oavkortat till 
klubbens juniorverksamhet där vi i 
år kunnat bidra med 1890 kronor.
 Vid varje torsdagstävling samlas 
placeringspoäng och en avslutande 
Herrmasters på höstkanten utser den 
totala vinnaren. I år blev det Peter 
Rydahl som i sista omgången klättrade 
upp på den åtråvärda förstaplatsen.
 Inför nästa säsong kommer 
kommittén bestå av Peter Rydahl 
samt Ingvar Edholm. Under vintern 
tar vi en fundering på täv-
lingsupplägget och vi tar gärna emot 
förslag på hur vi ska kunna utveckla 
herrgolfen och attrahera fler spelare. 
Kom gärna med förslag till 
kommittén 
    Du följer enkelt uppdateringarna 
på vår Facebook-sida, gå in, anmäla 
ditt intresse, så kommer du med i 
gruppen. Välkommen.

60+

Kommittéernas 
summering av säsongen

Sista matchen mot Fullerö GK hemma spelades på ett regnigt Karlstad GK.
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Dam
I väntan på att 
t i sdagstävl ingarna 
skulle gå igång, 
organiserade vi ett 

webbinarium om golfregler där 
Marie Salevik, domare på klubben, 
ställde upp som föreläsare. Över 80 
damer deltog.
 Det har spelats 12 tävlingar varav 
5 deltävlingar i ett seriespel. Inte 
mindre än 162 damer har spelat 
någon eller flera tävlingar.
 För att bilda oss en uppfattning 
om vad damerna har tyckt om årets 
damgolf samt höra om önskemål 
inför nästa år, har en utvärdering 
mailats ut. Resultatet av den kommer 
att ligga till grund för nästa års 
planering.

Damkommittén har bestått av 
Ximena Deramond (ordf.), Karin 
Forsberg, Malin Thorsén och Ingela 
Kierkegaard Thudin. Samtliga, utom 
Ingela, fortsätter arbetet i kommittén 
även nästa år, då med Malin som ny 
ordförande. Vi välkomnar gärna 
ytterligare en dam som vill bidra i 
kommittén. Anmäl gärna intresse till 
damgolfenkarlstadgk@gmail.com 
 Vi i Damkommittén vill framföra 
ett stort tack till våra sponsorer, tack 
vare er har vi lockat många damer 
till våra tävlingar. Tack till kansliet, 
shoppen och restaurangen för fint 
samarbete under säsongen. Tack 
också till banpersonalen som har 
gjort ett fantastiskt jobb med banan. 
Sist men inte minst tack till alla våra 
golfande damer, utan er ingen 
damgolf på Karlstad Golfklubb. Malin Thorsén gör HIO på Gul 3.

Ett stort tack för 
säsongen 2021!
Vi närmar oss slutet av säsongen. Nu 
ska vi utvärdera och gå igenom vad 
vi gjort bra och vad vi kan göra bättre 
och komma tillbaka ännu starkare 
kommande säsong.
 Vi inledde året med fokus på inne- 
och utemiljön och lyckades till-
sammans med klubben skaffa nya 
möbler till uteserveringen. Det blev 
enormt fint och skapade en riktigt 
trevlig miljö att vara på.
 Vi tog fram nya menyer för att 
erbjuda något lättare rätter samt att 
attrahera ungdomarna som har lite 
svårt för husmanskost. Med det, 
lyckades vi få in många nya som 
gamla glada gäster.

Stort tack till er alla för denna säsong!

Abbe med personal

KOMMITTÉER
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Reflektioner 
och nya utmaningar

Tiden går fort när man har roligt och 
helt plötsligt är det höst igen. Men 
jag vill passa på att reflektera över 
året med dess ingående utmaningar 
och glädjeämnen.

Jag konstaterar att vi fick en oönskad 
start på ute-säsongen, där delar av 
våra greener fick en vår med dålig 
tillväxt. Olika faktorer som påverkat 
detta, men huvudorsaken var att vi 
fick en tuff vår och med väldigt blan-
dade dagstemperaturer. Med dessa 
förutsättningar gjorde Pelle/banchef 
och banpersonalen allt i sin makt   
under aktuella månader och väl      
under sommaren erbjuder vi fina hål 
och helhet. Vidare under sensomma-
ren och hösten har banan varit väl-
digt bra. Återkommer lite längre ner 
med framtida mål och ambitioner 
kring banan.
 Tillgängligheten har varit och är en 
stor fråga i hela Golfsverige under  
säsongen 2020 och 2021. Aktuell sta-
tistik visar att vi hade ett rekordår 
2020 och det var extremt mycket spel 
på anläggningen, vidare under 2021 
fortsatt mycket spel men trots att vi 
har ökat i antal medlemmar med    
cirka 150 st, (per idag cirka 2 200 
medlemmar) så är det ändå något 
lugnare och möjligheten är god att 

hitta lämpliga speltider på 18-håls- 
slingan, 9-hålsslingan alternativt  
Solslingan.
 Jag tycker också vi har lyckats med 
ett bra och genomtänkt tävlings-      
utbud, där vi sett över hela säsongen 
försöker erbjuda roliga tävlingar 
utan att ta för mycket tid från ordi- 
narie spel.
 Nytt för i år var KM i Longdrive, 
som blev ett superlyckat event med 
många deltagare och åskådare. Detta 
event är något som vi vill utveckla  
ytterligare under 2022 och framåt. 
 Året har även givit oss nya idrotts-
framgångar, där bland annat klub-
bens dam- och herrlag är i högsta    
divisionen. Det är inte många klub-
bar i Sverige som kan uppvisa denna 
kvalité och det är ett bra kvitto för 
hela vår idrottsverksamhet och våra 
duktiga tränare. Damlaget lyckades 
också vinna en bronsmedalj under 
Lag SM i somras.
 Möjligheten att träna och spela 
året-runt på anläggningen är nu ett 
faktum. Vår inomhushall Drive In är 
ett fantastiskt utrymme för att ut-
veckla sin sving och ha roligt. Nu 
hoppas vi att alla medlemmar och 
partners kommer att nyttja denna 
unika oas.  
 Inför 2021 så förlängde vi avtalet 
med vår krögare Abbe, vilket jag är 
väldigt glad över idag. Abbe med 
personal har verkligen levererat på 
alla sätt och extra roligt att vi har en 
så engagerad och duktig krögare när 
vi som verksamhet gjorde en stor-
satsning i restaurangen/klubbhuset 
med bland annat nya möbler, mattor 
i uterummet och lägg därtill en ny 
härlig loungemiljö. Idag stoltserar vi 
med en väldigt trevlig restaurang 
som har ett bra utbud av måltider 
och fika/mellanmål.

MATHIAS SIDA

TEXT: MATHIAS ÅHLBERG, VD/KLUBBCHEF
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Anläggningen växer och årets till-
skott är Padel, som hos mig, många 
medlemmar och nya gäster är ett 
mycket välkommet inslag i vår miljö. 
Padelerbjudandet är en viktig del i 
vår verksamhets tillväxt och skapar 
nya möjligheter för vår anläggning.
 Shopens ägarstruktur kommer att 
förändras vid årsskiftet. Björn avslu-
tar sitt ägande i Golfstore Karlstad 
och Robert tar över som ensamägare. 
Björn har gjort en fin resa och tillsam-
mans med ”Robban” skapat en 
mycket kvalitativ shop med hög   
personlig servicenivå. Jag och hela 
klubben vill tacka Björn för ett väl-
digt trevligt och givande samarbete 
genom åren. Samtidigt känns det 
tryggt att ha ”Robban” fortsatt vid 
rodret och jag ser fram emot vidare 
kreativt samarbete.
 Vår banchef Pelle kommer att gå i 
pension vid årsskiftet och rekry-       
teringsprocessen löper på och målet 
är att presentera en ersättare inom 
kort. Jag har stor respekt för Pelle 
som person och hans kunnande.    
Pelle har ända in i kaklet visat stor  
lojalitet och engagemang, något som 
jag värdesätter väldigt mycket. Jag 
och hela teamet lyckönskar Pelle i sitt 
nya härliga pensionärsliv.

Jag blickar framåt
Vi har kommit en bra bit i Villapro-
jektet och mer information presen- 
teras inom kort. Tänk att vi snart har 
nya grannar, där 18 stycken fina    
tomter och villor kommer att växa 
fram i sluttningen.     
 Vår ordförande Lena har i denna 
Pitch utvecklat våra ambitioner med 
Vision 2025, däribland att vi vill vara 
En Golfanläggning i Mästarklass! På 
flera håll är vi redan där idag, men 
jag vill bara förtydliga att jag med 
personal och styrelsen inte är nöjda 
utan kommer även de kommande 
åren att arbeta stenhårt för att för-
verkliga denna mission. 
 Med detta i ryggen har vi nyligen 
bildat en projektgrupp som under 
vinterhalvåret kommer att syna och 
utveckla 2013 års Masterplan. Projekt-
namnet är Masterplan Fas 2 och grup-
pen har som uppdrag att ta fram        
alternativa förslag kring banan, trä-
ningsområden och nuvarande layout. 
Mer information kring projektet kom-
mer att förmedlas till er medlemmar 
under våren 2022.
 Avslutningsvis vill jag tacka min  
härliga personal för säsongen. Vi   
jobbar med nedanstående ledord och 
det känner och upplever jag varje 
dag på Karlstad Golfklubb!   
Engagemang - Kvalitet - Glädje.

Blå 7. Foto: Micael Ericsson
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